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Območna obrtno-podjetniška zbornica Logatec
Tržaška c. 11, 1370 Logatec

internet naslov: http://ooz-logatec.si/
e-naslov: info@ooz-logatec.si 

tel.: (01) 750 90 80 
mobi: (051) 651 538

Uradne ure: pon, sre, pet 9.00 – 12.00
 sre 14.00 – 16.00 

Predsednik: Bogdan Oblak

Cenik oglaševanja v Krpanovem glasu:
velikost cena za člane 40% popusta

1/1 stran (A4) 200 € 120 €
½ strani (A5) 150 €  90 €
¼ strani (A6) 100 € 60 €
manjše od ¼ A4 (vizitke, pasice ipd.) 75 € 45 €
Križanka 100 € 60 €
Oglas na zadnji strani: +40%
Oglas na predzadnji strani: +20%

Krpanov glas Obvestila OOZ 
 Logatec, Postojna in Vrhnika
Izdajatelj: OOZ Logatec
Uredniški odbor: Janez Gostiša (OOZ Logatec),  

Irena Dolgan (OOZ Postojna),  
Adela Cankar (OOZ Vrhnika, prispevki),  
Janez Gostiša (urednik)

 Izhaja enkrat mesečno. 
Naklada: 2000 izvodov
Prelom in tisk: Grafika 2000 d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Igor Resnik, univ. dipl. inž. arh.
CIP številka: ISSN 2232-3104
Fotografija na naslovnici: Logaški obrtniki in obrtnice z dežniki na pešpoti  

do festivala kamna v Pliskovici (Foto: J. G.) 

Obvestila prejemajo člani OOZ sodelujočih zbornic brezplačno.

Objavo naročite na svoji območni zbornici  
ali neposredno pri OOZ Logatec.  

Kontaktne številke so objavljene na tej strani Krpanovega glasu.

Naročilo 3 oglasov ali več: dodaten 10% popust. 
Vse cene veljajo za vnaprej oblikovane oglase, sicer se oblikovanje zaračuna posebej.

JK Group, pravno  
in davčno svetovanje
T: 059-091-794
E: info@jkgroup.si
www.jkgroup.si<http://www.jkgroup.si>
Uradne ure: vsak dan 9.00 – 17.00 
Hiter nasvet je za člane OOZ Logatec brezplačen,  
za ostale storitve pa vam priznajo 10% popust. predsednik Bogdan Oblak

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna
Jenkova ul. 1, 6230 Postojna

e-naslov: irena.dolgan@ozs.si
tel./fax.: (05) 726 17 20 
tel.: (05) 720 18 70

Uradne ure: vsak delavnik 7.00 – 15.00  
 premor 10.30 – 11.00

Predsednik Janez Marinčič
Sekretarka Irena Dolgan

Davčno svetovanje 
FINIA CONSULT d.o.o. 
ga. Karmen Vovk

e-naslov: finia@siol.net
tel.: (01) 280 22 30

Uradne ure: sreda 12.00 – 13.00 predsednik Janez Marinčič sekretarka Irena Dolgan

Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika
Tržaška cesta 8a, 1360 Vrhnika

e-naslov: adela.cankar@ozs.si
internet naslov: www.ooz-vrhnika.si

tel.: (01) 755 77 40 
fax: (01) 750 41 02 
mobi: (051) 619 215

Uradne ure: pon, sre, pet 8.00 – 13.00 
 sre 15.00 – 19.00

Predsednik: Marko Popit
Sekretarka: Adela Cankar

predsednik Simon Hlebec sekretarka Adela Cankar
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Obetajo se spremembe
26. junija 2013 je Evropski parlament sprejel Direktivo 2013/34/EU, ki nadomešča 
4. in 7. direktivo in prinaša kar nekaj sprememb glede računovodskega poroča-
nja, med drugim nove velikostne razrede za razvrstitev družb na mikro, majhne, 
srednje in velike družbe. Obveznosti računovodskega poročanja so manjše, še 
posebej za mikro, male in srednje družbe. Namen direktive je bil tudi poenotiti 
računovodsko poročanje v okviru EU, vendar pa bo s tem nekaj težav, saj države, 
ob implementaciji direktive v nacionalno zakonodajo, za srednje in velike družbe 
lahko zahtevajo še dodatna razkritja. Slovenija bo določbe nove direktive vnesla v 
svoj pravni red s spremembo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). 

Plačilo razlike trošarine
Osebe, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, so dolžne na dan 
pred spremembo drobno prodajni cen (DPC) cigaret opraviti popis cigaret, 
ki jih imajo na zalogi, ter carinskemu organu predložiti obračun trošarine naj-
pozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade v plačilo 60. dan po 
opravljenem popisu.
Družba ARC-Kranj, d.o.o., je sporočila spremembo DPC za cigarete vrste Gla-
mur: PB Blossom in Menthol, in sicer s 3,30 na 3,4 € za zavojček. 
Glede na to, da se bodo DPC omenjenih cigaret spremenile 6. 10. 2014, morajo 
zavezanci opraviti popis zalog cigaret na dan 5. 10. 2014 in carinskemu organu 
dostaviti obračun razlike trošarine do 20. 10. 2014. Obveznost za plačilo razlike 
trošarine zapade v plačilo na dan 4. 12. 2014.

Brezplačni najem prostorov
NLB Center za inovativno podjetništvo (v ustanavljanju) je v okviru programa 
izgradnje podpornega okolja za razvoj podjetništva na spletnih straneh banke 
objavil poziv za zbiranje ponudb za brezplačen najem in uporabo poslov-
nih prostorov v lasti NLB d.d. na petih lokacijah: v Mariboru, Ljubljani, 
Murski Soboti, Kamniku, in Trzinu. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo 
ne glede na način dostave prispele na naslov NLB d.d., Sektor za nabavo 
in upravljanje nepremičnin, Šmartinska 130, 1520 Ljubljana, do vključno 
srede, 8. 10. 2014 do 12. ure.

Delavnica o e-računih
V prostorih Generalnega davčnega urada, Šmartinska 55, Ljubljana bo 29. 10. 
2014 od 8.30 do 13.00 ure izvedena delavnica o izdajanju eRačunov. Delavnico 
bomo izvedli dne. Parkirati je mogoče v garažni hiši v neposredni bližini, na Davč-
ni ulici 1. Več o dogodku in možnost prijave najdete na spletnih straneh OZS. 
Dogodek bodo snemali, tako da bo po dogodku posnetek lahko posredovan tudi 
tistim članom, ki se dogodka ne bodo mogli udeležiti. Kljub snemanju pa se OZS 
dogovarja za predavatelje in termine tudi regijsko. Informacije še čakajo.

Internacionalizacija poslovanja
Z OZS je Edina Zejnić poslala tole sporočilo: V Obrtno-podjetniški zbor-
nici Slovenije se dobro zavedamo, da je internacionalizacija oz. med-
narodno poslovanje ključnega pomena za razvoj podjetij, njihove proi-
zvodnje in storitev. V okviru podpore članom na omenjenem področju 
organiziramo individualno ali skupaj s partnerji vrsto aktivnosti in dogodkov. 
Aktualne teme objavljamo na www.ozs.si/Začlane/internacionalizacija/
Novice in poslovne priložnosti za podjetja na http://www.ozs.si/Začlane/
Internacionalizacija/Poslovnepriložnosti.

Nekaj dogodkov je napovedanih na strani 16 tokratnega KG.

Krpanov glas Aktualno
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Ovrednotenje dela
Na začetku jeseni smo vendar do-
čakali nekaj toplih dni. Nekaj prija-
znih obetov novega gospodarskega 
ministra tudi. Grozdje iz vinogradov 
je zvečine že v kleteh. Kakovost ni 
povsod enaka: tod zadovoljiva, tam 
manj spodbudna. Kakor je bil kdo 
srečne roke pri škropljenju, kakor je 
kdo ujel pravi trenutek zanj.
Konec septembra se je zaključil leto-
šnji cikel izčiščevanja članstva. Zbor-
nice so iskale svoje mesto v novih 
pogojih delovanja, saj so se znašle na 
trgu ponudbe in povpraševanja po 
svojih storitvah. Nekatere so si ob 
naravnem odlivu pridobile kar nekaj 
novih članov, druge manj. Nekate-
re so za to imele več vzvodov, spet 
druge manj. Valovanja pri vpisova-
nju v poslovni register in izpisovanja 
iz njega je bilo čutiti precej, več kot 
prejšnja leta. Tako se zdi. Črta pod 
številčni osip bo zarisana v bližnjih 
dneh. Tedaj bo tudi jasneje zazna-
ti pravi vpliv nihanja števila članov. 
Čeprav število samo po sebi ne izra-
ža tudi dejanske kakovosti članstva. 
Malo je koristi od članov, ki niso pri-
pravljeni plačevati članarine.
Včerajšnji dan je prinesel prve rezul-
tate občinskih volitev. Dosedanji žu-
pani so bili na preizkušnji. So volilci 
njihovo dosedanje delo ocenili kot 
primerno, takšno, da bi jim zaupali 
še en mandat? Bodi tako ali druga-
če, zbornice se bodo verjetno bolj 
zavzeto kot doslej vključevale, ali se 
vsaj poskusile vključevati v občinska 
načrtovanja na področjih, kjer lah-
ko tudi same kaj pripomorejo k bolj 
prijaznemu poslovnemu okolju. Nov 
županski mandat bo nova priložnost 
tudi zanje.
Nove priložnosti pa se bodo pokaza-
le tudi v zbornicah samih. Vrhničani 
so svoje vrste že prešteli, Logatčane 
in Postojnce ta preskus še čaka. Vsi 
pa se bližamo prednovoletnim sre-
čanjem in jubilejem, času, ko vsaj za 
trenutek odložimo skrbi in predah-
nemo na poti v nove dni.

Urednik
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Iz dela organov zbornice 
V sredo, 24. septembra se je sestal upravni odbor. Obrav-
naval je aktualna vprašanja, pretežno povezana z zaposlitvi-
jo novega sekretarja. Nove razmere, ki so zbornico umestile 
med prostovoljne organizacije pač terjajo prilagajanje zbor-
ničnih aktov novemu položaju in novim možnostim. 
UO je obravnaval gradivo za sklic seje skupščine, ki bo 
obravnavala dve osrednji temi: razpis volitev in imenova-
nje novega sekretarja zbornice. 
UO je sklenil dati v javno razpravo spremembe in dopol-
nitve statuta OOZ, sprejel pa je spremembe zborničnih 
predpisov, o katerih je pristojen odločati: pravilnika o pra-
vicah, obveznostih in odgovornostih delavcev OOZ Lo-
gatec ter akta o določitvi in sistemizaciji in vrednotenju 
delo in nalog (delovnih mest) OOZ Logatec. Seznanil se 
je tudi s potekom postopka izbire novega sekretarja. Na 
razpis se je prijavilo 130 kandidatov. Na razgovor s pred-
sedstvom zbornice jih je bilo povabljenih štirinajst, pet 
izmed njih še v drugi krog, kjer so predstavili svoj pogled 
na delovanje zbornice s poudarkom na pridobivanju do-
datnih prihodkov, ki jih zbornica potrebuje za redno delo-
vanje. Izmed teh petih je predsednik, ki je za to pristojen, 
skupščini v imenovanje predlagal Dejana Šramla. 
Skupščina zbornice se je sestala 30. septembra. Sprejela 
je nov poslovnik za svoje delo in razpisala volitve za člane 
skupščine, nadzornega odbora in predsednika zbornice. 
Volitve bodo potekale po dosedanjem principu: kandida-
ture s soglasjem kandidata vlagajo posamezniki, volilna 
komisija jih preizkusi, volitve članov skupščine se opravijo 
na zborih sekcij. Nadzorni odbor in predsednika zborni-
ce pa izvoli nova skupščina. Pravico predlagati kandidate 
imate vsi člani zbornice. Pri kandidiranju posvetite po-
trebno pozornost pravilu, da veljavno kandidirajo tisti, ki 
redno poravnavajo članske obveznosti. Volilni zbori bodo 
ob koncu novembra in v začetku decembra. K predlaganju 
kandidatov boste člani povabljeni z osebnim pozivom. 
Zatem je skupščina za čas do izteka svojega mandata ime-
novala novega sekretarja zbornice, Dejana Šramla, dipl. 
ekonomista in magistra managementa z Vrhnike. Bralcem 
bo predstavljen v novembrskem Krpanovem glasu.

Javna razprava
Kot že omenjeno, se odpira javna razprava o spremembah 
statuta, temeljnega akta OOZ. V 15-dnevno razpravo se 
tako dajejo spodnji predlogi sprememb in dopolnitev sta-
tuta OOZ Logatec. Pripombe do vklj. 21. 10. 2014 spre-
jemamo pisno na zbornični naslov OOZ Logatec, Tržaška 
c. 11, 1370 Logatec ali po e-pošti na info@ooz-logatec.si 
Besedilo predlaganih sprememb:

I.
Spremeni se 2. odstavek 47. člena tako, da se besedica »svo-

jega« zamenja z besedico »njegovega« in se na novo glasi:
»(2) Sekretarja zbornice na predlog predsednika zbornice 
imenuje skupščina zbornice za čas
njegovega mandata in je po poteku te dobe lahko ponov-
no imenovan.«

II.
Spremeni se 2. odstavek 14. člena tako, da se glasi: 
»(2) Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih 
in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice 
neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod 
pogojem, imenovani le pod pogojem, da redno poravnavajo 
članarino in druge finančne obveznosti do zbornice Redno 
poravnavanje vseh vrst obveznosti do zbornice pomeni, 
da član na presečni datum nima dospelih in neporavnanih 
obveznosti, starejših od 30 dni. V kolikor član članarine in 
drugih obveznosti do zbornice ne poravnava redno, je to 
lahko razlog za odpoklic oz. razrešitev.« 

III.
2. odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Seje skupščine vodi predsednik delovnega predsedstva, 
ki ga za posamezni mandat izvoli skupščina izmed svojih 
članov na prvi seji in mu izvoli tudi namestnika.«

IV.
Spremembe statuta začnejo veljati z dnem sprejema na 
skupščini Območne obrtno-podjetniške zbornice Logatec.

Pojasnila: 
Predlagane spremembe so posledica malce okornih do-
ločil sedanjega statuta. Pokazale so se pri izbiri novega 
sekretarja in pri oblikovanju podlag za izvedbo volitev. 
Mandat sekretarja je zdaj vezan na mandat skupščine. Ker 
s sekretarjem največ sodeluje predsednik zbornice, je smi-
selno, da se mandat veže na mandat predsednika. Podob-
no spremembo načrtuje tudi OZS.
Sedanji statut od kandidatov terja, da morajo imeti porav-
nane prav vse svoje članske obveznosti, tako bo kandidi-
ranju kot ob izvolitvi. Ker se lahko zgodi, da ob preverja-
nju podatki še niso ažurirani, se predlaga 30-dnevni rok, 
da podatki lahko odražajo pravo stanje.
Pretekle izkušnje kažejo, da vsakokratna volitev predsedu-
jočega ne zagotavlja ustreznega vodenja seje. Naša zbor-
nica ima že vrsto let stalnega predsednika, ki pa ni funkci-
onar zbornice, pač pa samo predsedujoči sejam skupščine. 
Sprememba, zapisana v sedanjem statutu je posnemala 
urejenost na OZS, vendar je predsednik skupščine OZS 
bil najvišji funkcionar zbornice. Tudi OZS predvideva, 
da bo skupščina imela stalnega predsedujočega, zato se 
predlaga, da ima naša OOZ še naprej stalnega predsedu-
jočega skupščine.
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Pripravlja Janez Gostiša
Miklavž, Božiček, dedek Mraz 
OOZ Logatec bo tudi letos poskrbela za obisk Miklavža, 
Božička in dedka Mraza za otroke podjetnikov, obrtni-
kov in pri njih zaposlenih delavcev. 
Otroke bomo najprej razveselili s kratko predstavo  
7 božičnih čarovnij (nova, čisto sveža stvaritev čarodeja  
Tonija), nato bo obdarovanje. 
Prireditev bo v Narodnem domu v Logatcu, v četrtek,  
11. decembra s pričetkom ob 17.30 uri.
Zaradi organizacije in priprave daril so potrebne vna-
prejšnje prijave. Ob prijavi navedete:
1. ime in priimek, 
2. točen naslov in 
3. starost otroka, ter 
4. prevzamete bon, katerega cena je 19,90 EUR. 
Darila so lepa in primerna starosti otroka, po skupinah: 
0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8+ let. Starostna meja: 10 let. 
Prijave sprejemamo na sedežu zbornice do vključno  
petka, 24. oktobra 2014. 
Vse ostale stroške prireditve in organizacije krije OOZ 
Logatec. Za vse informacije smo dosegljivi po telefonu št.  
01/750 90 80 oz. 051 651 538 ali mailu info@ooz-logatec.si. 

Napovedujemo prednovoletno 
srečanje
Letošnje prednovoletno srečanje članov bo v soboto, 
29. novembra. Vabimo, da si vzamete čas in se srečanja 
udeležite.
Program bo objavljen v novembrskem Krpanovem gla-
su, ko bomo objavili tudi seznam letošnjih jubilantov.

Strokovna literatura 
Na zbornici lahko člani na vpogled dobijo gradivo 
Industrijsko čiščenje – priročnik za usposabljanje či-
stilcev poslovnih prostorov v Evropski uniji, ki je bilo 
pripravljeno v sklopu Evropskega socialnega dialoga, s 
finančno pomočjo Evropske komisije in ga je v sloven-
ščino prevedla sekcija čistilcev objektov pri OZS.
Sekcija polagalcev talnih oblog pa je izdala Standarde in 
opise za parketarska dela. Tudi te lahko dobite na zborni-
ci na vpogled oz. si jih izposodite, da jih v miru preučite.

Izobraževanje, zdravniški pregledi
Naj spomnimo na storitve iz paketa 
SKUPAJ. Znova se lahko prijavite na 
zdravniške preglede; tečaji iz varstva pri 
delu redno potekajo. Na voljo so še druge 
storitve po ugodnejših cenah od običaj-
nih: prva pomoč, gasilni aparati, pravno 
zastopanje, elektro meritve in meritve 
strelovoda, računovodske storitve, nepo-
vratna sredstva, ugodni krediti.

Prešerno poučno 
Člani logaške zbornice in sekcije cementninarjev, kamno-
sekov in teracerjev pri OZS so se 12. septembra podali 
na Kras. Pod vodstvom iskrivo domiselnega dr. Andreja 
Mihevca, enega vodilnih krasoslovcev pri nas, so se po 
trasi nekdanje železnice Dutovlje – Kostanjevica na Krasu 
sprehodili po osrednjem Krasu. 
Nekdanja povezovalna železniška proga je služila potre-
bam soške fronte. Zanimivost: bila je normalno-tirna, ši-
rine 1435 mm, vlekla jo je lokomotiva, ki jo je zasnoval 
Ferdinand Porsche, vlekla je samo naprej.
Vreme je bilo pohodnikom pravzaprav naklonjeno: nalivi 
dežja so se izlili takrat, ko so bili potniki na avtobusu ali 
pod streho, ko pa so hodili, jih je dežnik dovolj dobro 
varoval. Cilj pohoda je bil v Pliskovici na Krasu, kjer je 
potekal 2. festival kamna. 
Dr. Andrej Mihevc je med vožnjo in med hojo natresel 
kopico podatkov o nastanku krasa, njegovem življenju in 
prihodnosti – za tiste, ki bodo tod živeli čez milijon let. 
Zakaj nastanejo vrtače, koliševke, kako bo izginila postojn-
ska jama, koliko časa potuje voda iz Škocjanskih jam do 
izvira Timava, kje je razvodnica med Črnim in Jadranskim 
morjem, kako globoko so se lahko spustili jamarji v Gra-
dišnico, kakšen je videti roženec, zakaj se kras zarašča… 
Neverjetno, koliko podatkov, povedanih tako, da so bila 
ušesa polna, možgani zaposleni, usta pa na smeh! Občudo-
vanja in vsega priznanja vredno. Poleg tega smo udeleženci 
lahko v Coljavi spoznavali in okušali različne likerje in se 
seznanili z načinom priprave tinktur. O sivki na Krasu pa 
smo imeli v Pliskovici célo predavanje. Pohod si je zamislil 
predsednik sekcije cementninarjev pri OZS in predsednik 
logaške OOZ Bogdan Oblak. Poln avtobus udeležencev je 
obema vodjema hvaležen za izjemno zanimivo ekskurzijo. 
Nekaj o popotovanju naj povedo tudi fotografije avtorja tega zapisa, 
Janeza Gostiša.

S kraško malico smo se pred pohodom okrepčali na domačiji Šajna v Šepuljah

Nekaj fotografij si lahko ogledate še na zadnji strani.
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Sejem AUTOTECHNIKA  
in AUTOMOTIVE 

Budimpešta in Blatno jezero, 7. - 8. 11. 2014

Odhod: petek, 7. 11. 2014 
1. DAN: 
Odhod avtobusa iz Nove Gorice ob 01.00 uri, ob pol 
enih zjutraj 01.30 uri zjutraj iz Ajdovščine, možni vstopi 
Ljubljana 02.30 uri Dolgi most, Celje - počivališče Lopa-
ta, Šentilj. Pot nas bo vodila proti mejnemu prehodu z 
Madžarsko in naprej do Blatnega jezera. Krajši postanek 
in nadaljevanje proti Budimpešti. Takoj odhod na enega 
od največjih sejmov avtomobilske industrije AVTOTE-
CHNIKA IN AUTOMOTIVE. Celodnevni ogled. Sledi 
odhod do hotela. Namestitev v hotelu, večerja v hotelu. 
Po večerji prosto za sprehod po mestu. Nočitev v hotelu.

2. DAN: 
Po zajtrku si bomo z avtobusom krožno ogledali Budim-
pešto. Med drugim bomo videli znamenito Matjaževo 
cerkev in Ribiško bastijo, simbol mesta od koder je čudo-
vit pogled na peštanski del mesta, novogotski parlament, 
verižni most, župnijsko cerkev sv. Štefana, Trg junakov… 
Sledi prosto za manjše nakupe ali pa se boste ustavili v 
tipični madžarski restavraciji čardi in poiskusili znameni-
ti madžarski golaž začinjen s pekočo papriko. Potem pa 
proti Sloveniji. Ustavili se bomo še na področju Blatnega 
jezera, polotoku Tihany priljubljena točka mnogih turi-
stov, mestecu Heviz z znamenitimi toplicami in zdravil-
nim jezerom, katerega termalna voda dosega 38 stopinj in 

OKUSI EMIGLIE ROMAGNE
(parmiggiano reggiano, prosciuto di parma,  

balzamični kis) 

Obrtno-podjetniška zbornica Postojna v sodelovanju z Zavodom 
za izobraževanje severnoprimorske regije in s potovalno agencija 
Avrigotours d.o.o. iz Nove Gorice organizira gastro – strokovno 
ekskurzijo v Italijo za gostince, živilce in vse druge ljubitelje dobrega     

ODHOD: v torek, 25.11.2014
1. dan: LJUBLJANA – PARMA – BOLOGNA
Odhod iz Ljubljane ob 5:30 zjutraj, iz Postojne ob 6:30, iz 
Ajdovščine ob 7:00, iz Nove Gorice ob 7:30. Vožnja pro-
ti Italiji in dalje po avtocesti z vmesnimi postanki za od-
dih. V poznih dopoldanskih urah bomo prispeli v Parmo, 
mesto, ki mu zaradi pršuta, parmezana, testenin, pa tudi 
cele vrste srednjeveških spomenikov, odlične operne hiše 
pravijo tudi spomenik dobrega življenja in kulinarike. Me-
stno jedro obvladuje velikanski Palazzo del Pilotta, kjer so 
bivali parmski vladarji. Sprehodili se bomo po Piazza del-
la Pace mimo guvernerjeve palače in palače Ducale. Med 
sakralnimi spomeniki sta nedvomno najpomembnejša 
stolnica s Correggiovimi freskami in romanski baptisterij, 
ki sodi med najlepše v Italiji, saj ga odlikujeta jasna arhi-
tektura grajena iz rožnatega veronskega kamna in bogato 
okrasje v notranjščini. Sledi vožnja do sirarne, kjer bomo 

je edinstveno na svetu. Postanek tudi v mestu Keszthely, 
kjer je bila ustanovljena prva agronomska fakulteta in zna-
menitim dvorcem FESTETISC, ki se nahaja na mestnem 
gričku obkrožen s čudovitim parkom. Grad s parkom 
si boste lahko tudi ogledali ali pa morda privatni muzej 
zbirke avtomobilov CADILLAC. Možna tudi degustacija 
madžarskih vin na vinorodnih področjih Balaton fureda. 
Sledi vožnja proti domu s prihodom pozno zvečer.
Cena: 130,00 EUR pri udeležbi najmanj 45 oseb
 140,00 EUR pri udeležbi 30 oseb
OOZ Postojna bo svojim članom sofinancirala stro-
kovno potovanje v višini 50,00 €.
Cena vključuje: avtobusni prevoz, cestnine, parkirnine, 
nočitev, zajtrk in dnevnice za 2 šoferja, osnovno nezgo-
dno zavarovanje, zunanji ogledi po programu, celodnevni 
ogled sejma, večerja, nočitev in zajtrk v hotelu 3* v Bu-
dimpešti, slo vodenje in organizacijo izleta, DDV. 
Doplačilo: enoposteljna soba 20,00 EUR, muzej zbir-
ke avtomobilov Caddilac cca 3,50 EUR, degustacija od  
6,00 EUR. 
ROK PRIJAVE: Potrebna je predhodna prijava na OOZ 
Postojna, do četrtka, 16. oktobra 2014 oz. do zasedbe 
mest na avtobusu. 

Območna obrtno-podjetniška zbornica Postojna v sodelovanju z 
Zavodom za izobraževanje severnoprimorske regije in s turistično 
agencijo-touroperatorjem Linda d.o.o. iz Kranja organizira stro-
kovno potovanje.
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Pripravlja Irena Dolgan
Volitve v skupščino  
OOz Postojna 
Na podlagi 19. člena statuta OOZ Postojna je skupščina 
16. 5. 2014 na svoji 6. seji sprejela sklep o razpisu volitev 
v organe OOZ Postojna za mandatno obdobje 2014-
2018. Volitve poslancev v skupščino OOZ Postojna 
bodo v sredo, 26. 11. 2014, kjer boste volili 11 člansko 
skupščino, izvoljena skupščina pa bo izvolila predsedni-
ka zbornice. Pravico predlaganja kandidatov imajo vsi 
člani OOZ Postojna, zato boste v začetku oktobra pre-
jeli po pošti obrazec na katerem boste lahko predlagali 
sebe in člane zbornice za katere menite, da bi bili najbolj 
primerni za zastopanje vaših interesov. Pri sestavi skup-
ščine se upošteva, sestava članov glede na dejavnosti 
tako, da je zastopanih čim več različnih dejavnosti. Pre-
dlagani kandidati morajo podpisati soglasje h kandidaturi 
v kateri med drugim podpišejo tudi izjavo, da iz naslova 
članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje 
kandidature in izvolitve nimajo dospelih, zapadlih, ne-
plačanih obveznosti do zbornice. 

O preprečevanju dela  
in zaposlovanja na črno
V torek, 7. oktrobra ob 16.00 vabljeni na zanimivo pre-
davanje o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno, 
o inšpekcijskih pregledih, o pogodbah delovnega prava. 
Seminar bo v veliki predavalnici na OOZ Vrhnika.
Udeležbo na predavanju za člane OOZ Postojna s plača-
no članarino plača zbornica, za vse ostale znaša kotiza-
cija 50 €. Prijave sprejemamo na: irena.dolgan@ozs.si ali 
05 726 17 20. Več si lahko preberete na str. 8.

Delovna vključenost  
starejših oseb
Subvencija za zaposlitev brezposelnih, starih 50 in več let, 
iz vzhodne Slovenije (v to skupino se, v skladu z Javnim 
povabilom, uvrščajo tudi občine Postojna, Pivka, Ilirska 
Bistrica), ki so vsaj 12 mesecev brezposelni ali so brez iz-
obrazbe. Povabilo je odprto do 14. 11. 2014. Delodajalci 
(sedež delodajalca ni omejen samo na občine vzhodne 
Slovenije), izbrani na javnem povabilu, ki boste osebe za-
poslili za vsaj eno leto, boste prejeli subvencijo za zaposli-
tev višini 5.000 EUR na osebo oz. sorazmerno manj, če 
boste zaposlili invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas.
Več o razpisih in povabilih si lahko preberete na 
naši spletni strani oz. na povezavi: http://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi
Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na KON-
TAKTNI CENTER, tel.št.: 080-20-55.

izvedeli marsikaj o pridelavi najbolj poznanega parmezana 
(Parmiggiano Reggiano) in ga tudi poiskusili. Gre za vrsto 
zaščitenega trdega sira, ki dozoreva od 2 do 3 leta, prije-
tnega okusa, ki spominja na orehe in je rahlo pikanten. 
Obiskali bomo tudi pršutarno, kjer bomo poiskusili enega 
svetovno najbolj znanih pršutov, Prosciutto crudo di Par-
ma. Vožnja v hotel, večerja in nočitev

2. dan: BOLOGNA – MODENA – LJUBLJANA
Po zajtrku bomo spoznali še eno posebnost Emiglie Ro-
magne, balzamični kis. Aceto balsamico tradizionale di 
Modena ali tradicionalno pripravljen balzamični kis iz 
Modene je kulinarična posebnost z več sto let dolgo zgo-
dovino in kontroliranim poreklom, ki ji na svetu ni para. 
Skrbno ga hranijo in starajo v majhnih lesenih sodih in 
prodajajo v majhnih stekleničkah. Obiskali bomo prizna-
nega proizvajalca balzamičnega kisa, marsikaj izvedeli ter 
ga tudi degustirali. Da bo naša gastronomska izkušnja tudi 
sladka, bomo poskrbeli z obiskom muzeja sladoleda. Izve-
deli bomo od kje izvira, ter ga na koncu tudi poiskusili (za 
doplačilo je možen tudi prikaz njegove izdelave iz svežega 
sadja). Pred odhodom domov se bomo pomudili še v Mo-
deni, rojstnem kraju Luciana Pavarottija. Ogledali si bomo 
mestno katedralo iz 12. stol., trg Piazza Grande in stolp 
Ghirlandina, ki se uvrščajo na seznam Unescove kulturne 
dediščine. Povratek proti domu. 

CENA POTOVANJA NA OSEBO:
132,50 EUR (min. 45 plačanih potnikov na avtobusu)

140,00 EUR (min. 40 plačanih potnikov na avtobusu) 

141,50 EUR (min. 34 plačanih potnikov na avtobusu) 35 sed. bus

151,00 EUR (min. 30 plačanih potnikov na avtobusu) 35 sed. bus

OOZ Postojna bo svojim članom sofinancirala stro-
kovno potovanje v višini 50,00 €.
Cena vključuje: avtobusni prevoz, 1x namestitev v hotelu 
3* v dvoposteljnih sobah na podlagi polpenziona, ogled 
sirarne in degustacija Parmiggiano Reggiano, ogled pršu-
tarne in degustacija Prosciuto di Parma, ogled proizvajalca 
balzamičnega kisa in degustacija, ogled muzeja sladoleda in 
degustacija, ostali zunanji ogledi, vodenje in organizacija.
Rok prijave: Potrebna je predhodna prijava na OOZ 
Postojna, do četrtka, 30. oktobra 2014 oz. do zasedbe 
mest na avtobusu. 
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Krpanov glas Obvestila OOZ Vrhnika

Preprečevanje dela  
in zaposlovanja na črno 
V torek, 7. oktobra 2014, z začetkom ob 16. uri va-
bljeni v veliko predavalnico OOZ Vrhnika, na zanimivo 
predavanje o preprečevanju dela in zaposlovanju na črno 
po 18.8.2014, o inšpekcijskih pregledih, o pogodbah de-
lovnega prava. 
S spremembo predpisov na področju zaposlovanja, tudi 
inšpekcijski pregledi na terenu potekajo malo drugače kot 
do sedaj. Na predavanju boste izvedeli kako poteka in-
špekcijski pregled, kakšna pooblastila ima inšpektor, kdo 
je lahko stranka v postopku, kako se obravnavajo anoni-
mne prijave…
Predavanje bo potekalo tako, da bo obravnavan predpis 
ves čas povezan s praktičnimi primeri. Seznanili se boste 
tudi s spremenjenimi določbami Zakona o evidencah na 
področju dela in socialne varnosti ter pogodbami delov-
nega prava (pogodba o zaposlitvi, pogodba o začasnem 
in občasnem delu, podjemne in avtorske pogodbe) ter 
pogoje, pod katerimi se dovoljuje sklenitev posamezne 
pogodbe.
Predavala bo univ. dipl. pravnica Melita Ambrož, ki ima 
dolgoletne izkušnje na področju delovnega prava in dol-
goletne izkušnje s predavanjem o delovnem pravu.
Udeležba na predavanju je za člane zbornice s plačano 
članarino brezplačna, za morebitne druge udeležence ko-
tizacija znaša 50 €. 
Zaradi omejitve mest v dvorani, je prijava na seminar ob-
vezna: 01 755 77 40 ali adela.cankar@ozs.si ali 051 619 
215. Seminar bo izveden, če bo vsaj 15 prijavljenih.

Avtoserviserji
Načrt gospodarjenja z odpadki
Za sekcijo avtoserviserjev smo na zbornici v četrtek, 18. 
septembra, organizirali delovno srečanje - delavnico, na 
kateri sta Igor Pipan (sekretar sekcije na OZS) in Katarina 
Železnik Logar (IVD Maribor, p.e. Ljubljana), predstavila 
izdelavo Načrta gospodarjenja z odpadki v avtoservisnih 
delavnicah.
Prisotne sta pozdravila predsednik naše zbornice Simon 
Hlebec in predsednik sekcije avtoserviserjev naše zbor-
nice Peter Caserman. Igor Pipan je udeležence seznanil z 
vsebino Pravilnika, Katarina Železnik Logar pa je sprego-
vorila o področju odpadkov, ki ga ureja zakon in 30 uredb. 
Taka ureditev govori o kompleksnosti področja in veliki 
reguliranosti, kar se včasih pokaže za težko obvladljivo. 
Pri ravnanju z odpadki bi vsi morali upoštevati osnovno 
načelo in skrbeti, da nekaj sploh ne nastane kot odpadek, 
ker to lahko predelamo, ponovno uporabimo… Pri ravna-

nju z odpadki je odlaganje zato najmanj zaželen ukrep, saj 
obremenjuje okolje. Da se odpadki lahko ponovno upora-
bijo, je za njih potrebno primerno poskrbeti, jih začasno 
shraniti…Vsaka delavnica mora zato imeti izdelan NA-
ČRT gospodarjenja z odpadki. 
Po predstavitvi glavne vsebine srečanja, so se prisotni lo-
tili izdelave načrta za svojo delavnico. Vsak udeleženec je 
prejel osnutek načrta, v katerega je vnašal podatke in vse-
bine za svojo delavnico. 
Na kratko o načrtu: v njem se opredeli zakonska osnova, ki 
določa sprejem, napiše se osnovne identifikacijske podat-
ke firme oz. samostojnega podjetnika in opiše dejavnosti 
pri katerih nastajajo odpadki. V načrt je potrebno vpisati 
seznam odpadkov z nazivom in klasifikacijsko številko, v 
posebni tabeli opredeliti ali gre za nevaren odpadek, kakšna 
je ta nevarna lastnost in kako se ti odpadki shranjujejo. 
V nadaljevanju načrta je potrebno opisati trend nastajanja 
odpadkov, ukrepe za zmanjševanje nastajanja odpadkov, 
ukrepe in navodila za pravilno ravnanje z odpadno emba-
lažo, ukrepe za ravnaje z izrabljenimi odpadnimi gumami 
(če se pojavljajo v delavnici). Prav tako je potrebno opisati 
kakšni so lastni ukrepi za osveščanje zaposlenih in pove-
čanje discipline, kakšni so ukrepi ob morebitnem razlitju 
nevarnih in škodljivih odpadkov ter roke za preprečevanje 

Avtoserviserje je pozdravil tudi predsednik zbornice (prvi z desne) 

Za vsebinsko plat seminarja sta poskrbela Igor Pipan in Katarina Žele-
znik Logar
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Varstvo pri delu 
Za člane in zaposlene delavce ponovno organiziramo 
usposabljanje in izpit iz varstva pri delu in požarnega 
varstva in sicer za delodajalce in delavce v petek,  
17. oktobra, z začetkom ob 7.30 uri. 
Usposabljanje s preizkusom znanja traja do cca 9.30. 
Cena usposabljanj in izpita je za člane in pri njih zapo-
slene delavce 25 €, za nečlane je cena 35 €. 
Prijavite se po tel. 01 755 77 40, 051 619 215 ali po  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si 
Udeleženci usposabljanja, ki vplačujete prispevek v 
Sklad za izobraževanje pri OOZ Vrhnika, imate mo-
žnost, da z vlogo za povračilo stroškov izobraževanja, 
te dobite (za namen VPD in VPP) povrnjene v celoti. 

Prva pomoč
Razpisujemo tečaj oz. usposabljanje in preizkus znanja 
iz prve pomoči. Tečaj in izpit potekata dva dni v popol-
danskem času in sicer od 16. do 19. ure. Cena usposa-
bljanja in tečaja je 87,50 €, za člane zbornice s plačano 
članarino, oz. pri vas zaposlene delavce, ki jih boste na-
potili na usposabljanje, smo se z izvajalcem dogovorili 
za 10% popust na redno ceno, zato znaša cena tečaja 
78,75 €. 
Zbiramo informativne prijave, usposabljanje bo izve-
deno takoj, ko bomo zapolnili prosta mesta v skupini 
– najmanj 10 oseb. O terminu usposabljanja boste prija-
vljeni pravočasno obveščeni. 
Po uspešno opravljenem preizkusu vam izvajalec ude-
ležencu izda potrdilo - kartico, ki dokazuje usposoblje-
nost nudenja prve pomoči in jo udeleženec prejme po 
pošti na naslov podjetja, ki ga je poslal na usposabljanje. 
Prijave po telefonu 01 755 77 40, 051 619 215 ali  
e-pošti: adela.cankar@ozs.si. Pokličite.

Jubilanti
Člani, ki v letošnjem letu, 2014, zaokrožujete delovni 
jubilej 10-, 20-, 30- ali 40- letnega opravljanja obrtne 
dejavnosti, boste do konca oktobra prejeli obvestilo o 
tem. Prosimo, da podatke pregledate in nas ob more-
bitnih drugačnih ugotovitvah, od tistih, navedenih na 
obvestilu, nemudoma obvestite, da uskladimo vaše po-
datke s podatki v obrtnem registru. Obvestite nas tudi 
v primeru, da obvestila ne boste prejeli, pa bi ga morali. 
Seznam jubilantov bo v celoti objavljen v naslednji šte-
vilki glasila, prav tako tudi kraj in čas podelitve priznanja 
in plakete.

Pripravlja Adela Cankar

in zmanjševanje nastajanja odpadkov. Pomembno je, da se 
napiše kakšen je notranji transport odpadkov, da so odpadki 
pravilno označeni, kako se jih oddaja in komu. Pomembno 
je vodenje ustreznih evidenc z nastalimi odpadki. 
Udeleženci so lahko ves čas spraševali kako konkretno rešiti 
kakšen problem v delavnici, kam sodi kakšen odpadek…bili 
so opozorjeni kaj največkrat kontrolirajo inšpektorji. 
Zaradi pomembnosti vsebine dogodka smo vseeno priča-
kovali večjo udeležbo. Tisti, ki vas ni bilo pa vseeno lahko 
na zbornici dobite osnutek načrta, ki ga prilagodite svojim 
potrebam.

Izterjava na podlagi  
verodostojne listine
Se še niste odločili za izterjavo svojih dolžnikov na podlagi 
izdanega računa? Zakaj bi na zaslužen denar čakali dlje, 
kot ste se s poslovnim partnerjem dogovorili? Tudi vi mo-
rate plačati prejete račune in jih težko, če vam vaši dolžniki 
ne plačajo vaših. 
Pri izterjavi neplačanih računov vam lahko pomagamo. Za 
vas opravimo administrativni del priprave predloga za e-
-izvršbo na podlagi verodostojne listine. Predlog vložimo 
na sodišče, ki izda sklep za izvršbo oziroma vodi postopek 
do poplačila terjatve. 
Pokličite nas, splača se, gre za vaš zaslužek. Stroške izvrš-
be in sodno takso vam bo ob uspešni izvršbi vaš dolžnik 
plačal skupaj z glavnico in obrestmi. 
Zakaj ne bi terjali neplačnikov, saj gre za vaš denar!

Dedek Mraz
Tudi letos bomo v decembru poskrbe-
li za prireditev – obdaritev otrok, če se 
boste delodajalci odločili in svoje otro-
ke, vnuke ali otroke pri vas zaposlenih 
delavcev prijavili na dogodek. 
Dedek Mraz bo obiskal našo zbornico 
in obdaril najmlajše v soboto, 13. de-
cembra. Pred obdaritvijo bomo poskr-
beli, da bodo otroci uživali v predstavi čarovnika. 
Vrednost darila je 25 € in jo plačajo delodajalci za tiste 
otroke, za katere bi želeli, da jih obdari Dedek Mraz. Do 
vključno šestega leta starosti bo darilo v obliki igrače, od 
7. do 10. leta pa vrednostni bon, ki ga bo mogoče unovčiti 
v Kocki, v Blagomixu ali pri Petru Moleku.. 
Prijave sprejemamo do 30. oktobra. Prosimo, da se roka 
držite, saj le tako lahko zagotovimo obdaritev z igračami, 
ker smo vezani na nadaljnje naročilo. 
Pokličite ali nam prijavo sporočite po e-pošti.
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Davčna jesen 2014 
Vabimo vas na jesenski seminar - DAVČNA JESEN, kjer 
boste lahko izvedeli vse o spremembi Zakona o gospo-
darskih družbah, ki vpliva na področje računovodstva, o 
spremembah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, 
Zakona o dohodnini - predvsem normiranci, o spremem-
bah Zakona o davku na dodano vrednost (stečaji, prisilne 
poravnave...).
Seveda ne bo manjkalo napotkov za pripravo na zaključek 
davčnega leta 2014. Posebej pa bo čas odmerjen novostim 
pri izdajanju računov za javni sektor, po 1. 1. 2015 bo ve-
ljala e-oblika računov.
Seminar bo predvidoma tretji teden v novembru. O toč-
nem datumu boste pravočasno obveščeni, prijavite se lah-
ko že sedaj. 
Za člane s plačano članarino kotizacije ni, ostali udeležen-
ci plačate 40 EUR.

Načrt promocije zdravja
OZS je pripravila spletno orodje za pripravo načrta pro-
mocije zdravja. Najdete ga spletni strani rubrike Varnost 
in zdravje pri delu pod svetovalnim centrom: http://www.
ozs.si/Začlane/Svetovalnicenter/Varnostinzdravjepride-
lu/Načrtpromocijezdravja.aspx
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 
43/2011) kot eno od temeljnih obveznosti delodajal-
cev predpisuje načrtovanje, izvajanje aktivnosti pro-
mocije zdravja ter spremljanje izvedenih aktivnosti. 
Praksa kaže, da imajo prenekateri delodajalci težave z 
izvajanjem navedenih obveznosti, Zato smo na OZS 
v okviru projekta PRO ZA STO, izdelali spletno orod-
je, ki delodajalcem omogoča, da na enostaven način 
po postopnih korakih izvedejo analizo zdravstvenega 
stanja zaposlenih, izdelajo načrt promocije zdravja za 
svoje podjetje ter pripravijo dokumentacijo potrebno za 
spremljanje izvajanja aktivnosti in evalvacijo. Prav tako so 
podrobneje predstavljene vsebine, ki jih lahko uvrstimo v 
programe promocije zdravja, saj se je pokazalo, da veliko 
delodajalcev napačno misli, da so to zgolj aktivnosti po-
vezane s športom.

Sekcija cvetličarjev
Člani upravnega odbora sekcije cvetličarjev in vrtnarjev 
pri OZS so na svoji zadnji seji soglašali s pobudo za vzpo-
stavitev bolj pogostega obveščanja članov, ki nam ga omo-
goča sodobna tehnologija. 
Informacije, ki jih sedaj večinoma objavljamo na spletnih 
straneh sekcije www.florist.si, bodo zagotovo še ostale 
ena od poti obveščanja, bo pa od naslednjega meseca ve-
dno več vsebin poslano tudi po mailing listi članov, tako 

da boste bolj tekoče seznanjeni z aktualnimi vsebinami in 
tudi zanimivostmi s področja dejavnosti in širše.
Naša želja je, da vas s pošiljanjem elektronskih informacij 
in objavami na spletnih straneh seznanjamo tudi z dogaja-
nji/ novostmi/ zanimivostmi/ predavanji/… ki jih orga-
nizirate vi. V manjšem obsegu smo to že izvajali, a marsik-
daj informacija ni prišla do nas, ali pa niste bili seznanjeni 
s to možnostjo.
V ta namen bomo na elektronskem naslovu sekcije zbi-
rali vaše predloge o tem, kakšne vsebine želite, da bi jih 
objavili na naši spletni strani ali pa o njih seznanili ostale 
člane, predvsem pa želimo, da postanejo mesečna obvesti-
la članom po elektronski pošti dvosmerna komunikacija 
član-sekcija-član.
Kontakt: Miran Rade, Sekretar sekcije

Predlog za poslovno sodelovanje s člani sekcije
Semenarna Ljubljana d.d., članica sekcije cvetličarjev in 
vrtnarjev, bo preko svojih centrov Kalia v bodoče vse več 
aktivnosti namenila spodbujanju urejanja vrtov, kar želi 
dolgoročno izvesti v sodelovanju skupaj z lokalnimi par-
tnerji. V ta namen si želijo vzpostaviti dolgoročnejše so-
delovanje s člani sekcije, ki se že ukvarjajo z urejanji vrtov, 
s parkovnimi zasaditvami.
Za več informacij se lahko obrnete na vodjo sektorja za 
korporativno komuniciranje in marketing v Semenarni, 
Iztoka Verdnika, tel.: 01 457 93 59, fax: 01 427 35 38,  
e-mail: iztok.verdnik@semenarna.si
Semenarna Ljubljana d.d., želi na nekaterih območjih raz-
širiti mrežo franšiznih centrov Kalia. V ta namen si želijo 
vzpostaviti dolgoročnejše sodelovanje na področju LJ.-Ši-
ške in Domžal.
Zainteresirani se lahko obrnete na vodjo sektorja za 
korporativno komuniciranje in marketing v Semenarni, 
Iztoka Verdnika, tel.: 01 457 93 59, fax: 01 427 35 38,  
e-mail: iztok.verdnik@semenarna.si
Za dodatne informacije sem vam na voljo sekretar sekcije 
cvetličarjev in vrtnarjev pri OZS Miran Rade, e-naslov: 
info@florist.si, miran.rade@ozs.si, telefon: 01 583 05 23, 
faks: 01 583 05 96, gsm: 051 622 285.

Krediti s subvencijo
Na voljo samo še 2 roka za P1B TIP 2014 – kredit s 
subvencionirano obrestno mero 0,00% + 6-mesečni 
EURIBOR za konkurenčno uveljavljanje na trgu, iz-
boljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepi-
tev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Trgovine 
NISO upravičene! Za prijavo na razpis potrebujete 
bančni sklep o odobritvi kredita. Roka za prijavo sta  
05. 10. 2014. in 05. 11. 2014
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Javni razpis – zagon podjetij
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo obja-
vlja razpis za Subvencije za zagon inovativnih podjetij v 
letu 2014 (P2B).

1. Predmet produkta - subvencije
Predmet produkta so subvencije za inovativna podjetja, ki 
jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: 
Sklad) v letu 2014.
Namen produkta je razvoj podprtih podjetij in uspešen 
prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin 
v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno 
naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na 
razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. 
Cilji javnega razpisa, merjeni za leto 2015:
• uspešno poslovanje vsaj 50% podprtih podjetij. Kot 

uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj 
enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 
EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo po-
slovala z dobičkom,

• vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev 
strateškega investitorja v vsaj 10% podprtih podjetjih.

3.2. Pogoji kandidiranja za subvencijo:
• podjetje mora izkazovati vsaj enega zaposlenega za pol-

ni delovni čas v obdobju od 1.1.2014 do 31.10.2014, z 
možnimi prekinitvami zaradi fluktuacije zaposlenih za 
največ 60 koledarskih dni. Nosilec dejavnosti pri s.p. 
(če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in di-
rektor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s 
pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v 
kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe, se za 
potrebe tega razpisa upošteva kot zaposlena oseba, če 
je v podjetju zaposlen za polni delovni čas,

• kadar pride do večjih sprememb pri poslovanju pod-
jetja, ki ga podjetje pri pripravi poslovnega načrta ni 
moglo predvideti, zaradi česar prihaja do razhajanja de-
janskega stanja od stanja v poslovnem načrtu, ki je bil 
predložen ob prvi kandidaturi na razpis P2 (v 2012), 
mora podjetje pripraviti noveliran poslovni načrt, ki 
mora izkazovati: zaprto finančno konstrukcijo in razvi-
dno likvidnost podjetja za obdobje 3 let.

• upravičenci morajo biti vključeni v enega izmed organi 
ziranih programov mentoriranja, oziroma so si sami iz-
brali mentorja brez vključitve v program mentoriranja, 
pri tem pa je Sklad podal pozitivno mnenje k izboru. 

Cilj programa mentoriranja je pridobitev ustreznega men-
torja, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč 
podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, 
nadgradnje kompetenc, spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih 
potrebuje in izvaja podjetje, da uspe. Mentor ni samo sve-
tovalec, temveč aktivno sodeluje pri implementaciji spre-
jetih odločitev in dogovorjenih dejavnosti.

Podjetje mora ob oddaji vloge priložiti poročilo men-
torja. Vsebina poročila je določena z obrazcem 3, ki je del 
razpisne dokumentacije.
Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne 
informacije
Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo jav-
nega razpisa, vzorec prijavnega lista za subvencijo, vzorec 
pogodbe o izplačilu subvencije, zahtevek za izplačilo sub-
vencije z obrazci.
»Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na se-
dežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani 
www.podjetniskisklad.si.«

Minister Petrovič za tesno  
sodelovanje 
Sporočilo za javnost (OZS)
Ljubljana, 24. september 2014 – Na današnji seji upravne-
ga odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je mi-
nister za gospodarski razvoj in tehnologijo Jožef  Petrovič 
obljubil, da bo pomagal malemu gospodarstvu in tesno 
sodeloval z OZS, ki je največji reprezentativni zastopnik 
tega segmenta gospodarstva. Med ključnimi problemi, ki 
so jih predstavniki obrtnikov in podjetnikov danes pred-
stavili ministru, pa so še vedno nefleksibilen trg dela, ad-
ministrativne ovire in težek dostop do bančnih posojil. 
Branko Meh, predsednik OZS, je uvodoma dejal, da je 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije še vedno največja 
reprezentativna zbornica malega gospodarstva, ki pred-
stavlja 99 odstotkov celotnega gospodarstva. »Med našimi 
ključnimi zahtevami je zato oživitev Sveta za obrt in pod-
jetništvo, ki ga je nekdanji minister Dragonja ustanovil na 
pobudo OZS. S pomočjo Sveta vam lahko predstavimo 
aktualne probleme obrtnikov in malih podjetnikov in jih 
lahko tako tudi hitreje rešimo,« je še poudaril Meh.
»Danes sem tu v vlogi predstavnika gospodarstva. Podatek, 
da mala in mikro podjetja predstavljajo 99 odstotkov male-
ga gospodarstva, je podatek, ki me zavezuje, da bom z OZS 
tesno sodeloval. V okviru Sveta za obrt in podjetništvo se 
bomo odslej sestajali enkrat mesečno in obdelali najbolj ak-
tualne probleme. Ne poznam sicer vseh problemov, ki žulijo 
obrtnike in podjetnike, vendar pa se bom dovolil poučiti o 
tem,« je na seji dejal minister Jožef  Petrovič. »Moramo se 
pogovarjati, prenašati vaše zahteve vladi in jih ponavljati,« 
je prepričan minister in predstavnikom zbornice na koncu 
zagotovil, da bo ob prenovi podpornega sistema zbornično 
mrežo vključil kot aktivnega člana, še posebej pri vstopnih 
točkah vse na enem mestu.
Danijel Lamperger, v.d. direktorja OZS, pa je ministra 
pozval, naj gospodarsko ministrstvo podpira interese obr-
tnikov in podjetnikov tudi na drugih resornih ministrstvih, 
ki vplivajo na delovanje malega gospodarstva. Problemi 
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malega gospodarstva so namreč večplastni in zadevajo tako 
področje financ, dela, izobraževanja kot infrastrukture.
Alojz Kovšca, član UO OZS in predstavnik obrtnikov 
v Državnem svetu, je izpostavil problem konkurenčnosti 
slovenskih obrtnikov. »Na tujem trgu ne dobimo poslov, 
če nismo hitri. To pa pomeni, da moramo imeti tehno-
loško ter organizacijsko fleksibilnejši trg delovne sile. 
Brezplodno je govoriti o konkurenčnosti na tujih trgih, če 
nismo sposobni dobiti delovne sile in finančnih sredstev, 
da se lahko hitro odzovemo.« Kovšca je med drugim izpo-
stavil problem financiranja dualnega sistema izobraževa-
nja in deregulacije poklicev. Opozoril je, da država ukinja 
programe poklicnega izobraževanja in uvaja nove gimna-
zijske programe, medtem ko se na drugi strani soočamo s 
pomanjkanjem nekaterih poklicev. 
Bojan Železnik, član UO OZS, pa je izpostavil zlasti 
visoke obremenitve plač. »Težko dobi-
mo delo v teh časih, zato pričakujemo 
bolj fleksibilno delovno-pravno za-
konodajo. Bojimo se zaposlovati, ker 
delavca ne moreš odpustiti, ko dela ni. 
Ko pa delo imaš, je za mnoge najlažje 
najeti nekoga na črno, ker potem ni-
maš problema z odpuščanjem.« Pro-
blem so tudi prisilne poravnane, ko se 
velike družbe rešujejo na plečih malih. 
»Obrtniki si ne želimo, da velika pod-
jetja propadajo. Vendar nismo tako 
močni, da zavožena podjetja rešujemo 
obrtniki,« je prepričan Železnik. Mi-
nister je komentiral zakon o izvršbi in 
prisilni poravnavi: »Prišlo bo do spre-
memb zakona, saj se zavedamo, da se 
mora zaščititi upnika, ne dolžnika.« 
Vodja predstavništva Evropske ko-
misije v Sloveniji Nataša Goršek 
Mencin pa je na današnji seji pred-
stavila pregled evropskega semestra in 
med drugim dejala, da so ministrstva v 
Sloveniji slabo
oziroma premalo povezana. »Oktobra 
bomo pregledali tveganja v državah 
EU in zagotovo bo na seznam držav 
s tveganjem uvrščena tudi Slovenija. 
Na podlagi tveganj nato države odgo-
vorijo z nacionalnim reformnim pro-
gramom, v katerem nanizajo ukrepe 
za izboljšanje svoje konkurenčnosti,« 
je pojasnila Mencinova. V tem so dr-
žave povsem suverene. Prav zato je 
po njenem mnenju ključno tesno so-
delovanje vseh deležnikov pri pripravi 
tovrstnih programov, tako ministrstev, 
zbornic kot sindikatov.

Na seji UO OZS so imenovali tudi dva podpredsednika 
UO OZS, ki sta postala Ivan Meh in Franc Novak, sicer 
člana UO OZS. Za člane kolegija predsednika OZS pa si 
je predsednik Meh izbral naslednje: Slavko Šega, Stani-
slav Malerič, Alojz Kovšca, Marko Godec in Drago 
Delalut. Člani UO so tudi soglašali s predlogom pred-
sednika OZS, da se Skupščini OZS predlaga imenovanje 
Danijela Lampergerja za direktorja OZS.
UO OZS je imenoval tudi strokovno komisijo za preverja-
nje izdelkov domače in umetnostne obrti za mandatno 
obdobje 2014-2018. Člani komisije so postali Franc Krem-
žar, predsednik sekcije DUO pri OZS, Snežana Medič Le-
šnik, industrijska oblikovalka, dr. Vito Hazler, Filozofska fa-
kulteta v Ljubljani, mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski 
muzej. Komisiji bo predsedoval prof. dr. Janez Bogataj.

                                                                                               

»Projekt  Zdravo  delovno  okolje  v  malem  gospodarstvu  je  na  podlagi  Javnega  razpisa  za 
sofinanciranje projektov  za promocijo  zdravja na delovnem mestu  v  letu 2013  in 2014  finančno 
podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije«.  
 

 
                                                         

 
Preventiva je boljša kot kurativa 
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo novembra letos zaključila z več kot leto dni 
trajajočim projektom Zdravo delovno okolje v malem gospodarstvu, ki ga sofinancira 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cilj projekta je promocija zdravja na 
delovnem mestu v malem gospodarstvu, povečanje zdravstvene ozaveščenosti tako 
delodajalcev kot njihovih zaposlenih, manj tveganih ravnanj in posledično zmanjšanje 
odsotnosti z dela. 
 
Dejavna vodilna vloga in pobude na področju zdravja na delovnem mestu obrtnikov in 
podjetnikov je ena od strateških usmeritev OZS, zato je ta projekt pomemben tako za 
zaposlene v zbornici kot njene člane. Preprečevanje zdravstvenih tveganj po načelu 
»preventiva je boljša kot kurativa«, bi moralo postati stalnica v poslovanju vsakega podjetja. 
 
Za člane zborničnega sistema smo v juniju in septembru letos organizirali delavnice, na 
katerih smo jim predstavili vsebino izjave o varnosti z oceno tveganja in druge obveznosti s 
področja varnosti pri delu. Ocena tveganja je ključnega pomena za zdrava delovna mesta, 
kajti statistični podatki kažejo, da se vsako leto v EU več milijonov ljudi poškoduje pri delu 
ali pa ima resne zdravstvene težave, ki so povezane z delovnim mestom. Do sredine 
septembra smo izdelali sedem od skupaj predvidenih deset vzorčnih izjav o varnosti z oceno 
tveganja za  tipična delovna mesta vzdrževalec tekstilij, kuhar, natakar, mesar, mizar, 
kozmetik, cementninar. Objavljene so na spletnih straneh OZS.   
 
Na spletni strani OZS bodo tudi po zaključku projekta objavljene aktualne informacije s  
področja promocija zdravja na delovnem mestu. OZS namreč želi z ozaveščanjem 
podjetnikov, obrtnikov in širše javnosti prispevati k ustvarjanju  zdravega  in varnega 
delovnega okolja, kar bo pripomoglo k uspešnosti gospodarstva in blaginji celotne države. 
 
 
 
 
 
        
. 
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PRISPEVKI zA »POPOLDANCE«
Vsi, ki opravljate dejavnost kot postranski poklic – »popoldanci«, ste obvezno 
zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Mesečno 
morate plačevati določene obveznosti: prispevke za PIZ, ZZ in članarino za 
obrtno-podjetniški zbornični sistem. Višina članarina je po sklepu skupščine 
10, 18 ali 27 €, odvisno od dejavnosti in tega ali zaposlujete delavce ali ne 
(podatek zbornici posreduje ZZZS). Plačuje se ena članarina. Članarino pla-
čate po prejetem plačilnem nalogu na račun pri Deželni banki Slovenije št.: 
SI56 1910 0001 0141 210, referenca je sestavljena iz davčne številke, številke 
zbornice in kontrolne številke. Pri plačilu preko elektronskega bančnega po-
slovanja morate navesti model 12 in nato referenco. 
S 1. 2. 2014 se je spremenila višina prispevka za ZZ. Plačati morate 0,53 
% od povprečne bruto plače za oktober 2013 (PP za oktober 2013 je 
1.526,11 €) za poškodbe pri delu in poklicno bolezen in 6,36 % od 25 % 
povprečne bruto plače za oktober 2013 (381,53 €).
Obračun obveznosti PIZ in ZZ za september 2014:
1. položnica: prispevki za PIZ zavarovanje za osebe, ki so zavarovane za in-

validnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni

 TRR: 0110 0888 2000 003, Sklic na št.: 19 DŠ – 44008  31,85 €
2. položnica: prispevki za ZZ za poškodbo pri delu in poklicno bolezen
 0,53 % od PP oktober 2013 – 1.526,11 €  8,09 €
 6,36 % od 25 % PP oktober 2013 – 381,53 € 24,27 €
 TRR: 0110 0888 3000 073, Sklic na št.: 19 DŠ – 45004 32,36 €
3. položnica: članarina OZS in OOZ 
 Sklic na št.: 12 davčna številka + oznaka članarine
Uživalci pokojnine, ki ste 1. 1. 2013 opravljali dejavnost ali delo, na podlagi ka-
terega bi ponovno pridobili lastnost zavarovanca, lahko dejavnost opravljate 
največ do 31. 12. 2014, potem ponovno dobite lastnost zavarovanca in morate 
plačevati prispevke na najmanj polovični delovni čas. Če ne boste do 31. 12. 
2014 uskladili svojega statusa, vam bo zavod s 1. 1. 2015 prenehal izplačevati 
pokojnino in vam ugotovil lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti. 
Rok za uskladitev statusa je torej podaljšan za eno leto – do konca 2014.

PRISPEVKI zA zAPOSLENE DELAVCE
ŠT. DELOVNIH UR v septembru 2014: 
redno delo: 22 dni: 176 ur; praznik: 0 dni: 0 ur; SKUPAJ: 22 dni, 176 ur.
IZRAČUN DOHODNINE V LETU 2014 – lestvice veljajo od 1. 1. 2014 
oz. za izplačila v letu 2014 
Olajšave pri izračunu dohodnine v letu 2014 so fiksni zneski in se med 
letom ne spreminjajo. 

Splošna olajšava: višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skup-
nega dohodka v letu 2014:

če znaša skupni letni dohodek v evrih znaša splošna olajšava v evrih
nad do

10.866,37 6.519,82 
10.866,37 12.570,89 4.418,64
12.570,89 3.302,70

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega raz-
merja se upošteva naslednja lestvica

če znaša mesečni bruto dohodek  
iz delovnega razmerja v evrih znaša splošna olajšava v evrih

nad do
905,53 543,32

905,53 1.047,57 368,22
1.047,57 275,23

Če delavec ne želi, da se mu pri izračunu upošteva povečana splošna 
olajšava, se upošteva le splošna olajšava v višini 275,22 €.

Posebne olajšave

za otroke letna olajšava mesečna olajšava 
1 otrok 2.436,92 203,08
2 otroka 5.086,16 423,85
3 otroci 9.504,70 792,06

LESTVICA ZA DOHODNINO (mesečni izračun) – ZA IZPLAČILA V 
LETU 2014 – nova lestvica in dodaten razred s 50% dohodnino 

Nad Do € + % Nad €
668,44 16%

668,44 1.580,02 106,95 + 27 % 668,44
1.580,02 5.908,93 353,08 + 41 % 1.580,02
5.908,93 2.127,93 + 50 % 5.908,93

MINIMALNA BRUTO PLAČA od 1. januarja 2014 znaša 789,15 € (Ur. 
list RS, št. 7/2014).
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM:
Prevoz na delo: najmanj 70% cene najcenejšega javnega prevoza, če se 
javni prevoz ne more uporabljati pa najmanj 0,18 € za vsak polni km razdal-
je med bivališčem, določenim v pogodbi o zaposlitvi do sedeža delodajalca oz. 
do mesta opravljanja dela (73. člen KP za obrt in podjetništvo); 
Prehrana: 4,90 €/dan prisotnosti, če delavec dela najmanj 4 ure na dan. 
Če dela 11 ur ali več na dan, mu pripada pravica do sorazmerno višjega 
povračila za prehrano. (72. člen KP za obrt in podjetništvo).
Kilometrina na službenem potovanju: do 0,37 € za vsak prevoženi km ob 
uporabi lastnega vozila (75. člen KP za obrt in podjetništvo = zgornji znesek 
po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki 
se ne vštevajo v davčno osnovo. Kilometrina v višini 30% cene bencina v 
EUR (sprememba ob spremembi cene bencina) je glede na ceno bencina višja, 
vendar je davčno priznan odhodek le znesek, ki ga določa Uredba o davčni 
obravnavi povračil stroškov…Presežek se všteva v davčno osnovo. 
Regres za letni dopust v letu 2014: najmanj za 1% povečana minimalna plača 
oz. 797,04 €. 
STOPNJE PRISPEVKOV:

Vrsta prispevka Delavec Delodajalec
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje 15,50 8,85
Zav. za primer bolezni in pošk. pri delu 6,36 6,56
Zav. za pošk. pri delu in poklicne bolezni - 0,53
Za zaposlovanje 0,14 0,06
Za starševsko varstvo 0,10 0,10
SKUPAJ 22,10 16,10
Davek od osebnih prejemkov - dohodnina Po lestvici

PRISPEVKI ZA DRUŽBENIKE ZASEBNIH 
DRUŽB – POSLOVODNE OSEBE
Zavarovanci z zavarovalno podlago 040, plačujete prispevke najmanj od naj-
nižje bruto pokojninske osnove, dokler vam ne bo nova zavarovalna osnova 
določena na podlagi dobička iz leta 2013 (odločba o odmeri dohodnine in 
obračuni davčnih odtegljajev za leto 2013). 
Najnižja pokojninska osnova je 551,16 € neto oz. 841,98 € bruto (količnik 
za preračun je 1,52765 izračunan na podlagi povprečne stopnje davkov 
in prispevkov, Ur. list RS, št. 24/14). V nadaljevanju je primer obračuna 
prispevkov od najnižje pokojninske esnove, če ste že prejeli odločbo o odmeri 
dohodnine, to za vas ne velja. 

Naziv prispevka Stopnja Za plačilo
Skupaj prispevki za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 24,35 % 205,03

Skupaj prispevki za zdravstveno  
zavarovanje 13,45 % 113,24

Skupaj drugi prispevki:  
starševsko varstvo, zaposlovanje 0,40 % 3,37

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20 % 321,64

PRISPEVKI SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV 
spremembe zavarovalnih osnov 
Za samostojne podjetnike od meseca junija objavljamo samo eno tabelo 
za obračun prispevkov. Za vse zavarovane namreč velja individualni 
obračun (osnova je dobiček za leto 2013 brez upoštevanja prispevkov ter 
znižanj in povečanj, preračunan na mesec, znižan za 30%) oz. najmanj 
minimalna plača za leto 2013 (mesečni znesek znaša 783,66 €). 
Zavezanci ste bili s strani DURS-a obveščeni o višini zavarovalne osno-
ve. Glede na določila ZPIZ-2 in Pravilnika o določanju ZO, je meseč-
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19 DŠ – 40002 akontacija dohodnine
19 DŠ - 43001 za prispevke za starševsko varstvo
19 DŠ – 42005 za plačilo prispevkov za zaposlovanje.
Če vplačujete obveznosti po upravnih aktih DURS (izvršba, odločba o 
odlogu, obročnem plačilu, plačilo globe…se uporablja model 21.
Članarino za obrtno-podjetniški zbornični sistem plačate v enem 
znesku, ki ga OZS razdeli na članarino za OOZ in OZS. Članarino pla-
čate na račun pri Deželni banki Slovenije št. SI56 1910 0001 0141 210. 
Po pošti vsi člani prejmete plačilni nalog z že vpisano višino članarine. 
Na računu je naveden tudi morebitni dolg oz. znesek neplačane čla-
narine, ki ga plačajte na isti račun, sklic pa je vaša davčna številka. Za 
morebitna pojasnila in uskladitve salda lahko pokličete svojo zbornico. 
Višino članarine je določila skupščina OZS in je za posamezno podjetje 
ali s.p. odvisna od dejavnosti (domača in umetnostna obrt) in števila 
zaposlenih po zadnjih znanih podatkih ZZZS. Če potrebujete v zvezi z 
obračunom članarine dodatne informacije pokličite svojo OOZ. 

na zavarovalna osnova, ki vam je bila določena glede na dobiček 2013, 
nespremenjena, in sicer praviloma do naslednjega obdobja določanja 
ZO, oz. do odločitve o morebitnem znižanju ali zvišanju ZO, oz. do 
morebitne ugotovitve davčnega organa o nepravilni ZO. Če vplačujete 
prispevke od višje ZO, kot je po izračunu, o tem ni potrebno obveščati DURS, 
oddate le mesečni obračun na predpisanem obrazcu. Seveda pa ZO ne more 
biti višja, kot je najvišja določena (5.331,13 €) 
VPLAČILNI RAČUNI: 
Za ZPIZ: 01100-8882000003; sklic 19 DŠ-44008
Za ZZZS: 01100-8883000073, sklic 19 DŠ-45004
Za PRORAČUN: 01100-8881000030 (akontacija dohodnine + starševsko varstvo + zaposlovanje) 

Prispevke lahko plačujete posamično ali zbirno. Od tega je odvisen tudi sklic 
na številko. Za zbirnik vedno velja: 19 dav. št. plačnika – 99996; za posamezne 
vrste davkov poglejte spletno stran DURS: www.durs.si 
DURS zaradi pravilnega knjiženja in prikazovanja stanja na karticah svetuje, 
da se pri plačilu na račun 011008881000030 ne uporablja sklic zbirnika 19 DŠ 
- 99996, temveč se plača vsak prispevek posebej:

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR
**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013
***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, 
ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstavkom 145. člena ZPIZ-2)
****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega do-
bička zavarovanca za leto 2013, brez upoštevanja prispevkov ter znižanj in povečanj davčne 
osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 

1. 1. 2014, prispevke plača najmanj od minimalne plače za 2013, preračunane na mesec 
(razen, če je bil v 
 ****Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najmanj od mini-
malne plače za 2013, preračunane na mesec (razen, če je bil v obdobju 6 mesecev pred 
vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) 
- v tem primeru plača prispevke od zavarovalne osnove, od katere je prispevke plačeval pred 
izstopom iz zavarovanja).
Zavezanec plača prispevke do 15. 10. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu pre-
dložiti obračun prispevkov na predpisanem obrazcu OPSVZ, ki se odda po sistemu eDavki.

Do vključno 
9.403,92**

MP** 3,5 PP***

783,66 5.331,13

913,91

Prisp. zavarovanca za PIZ 15,50% 121,47 826,33

Prisp. delodajalca za PIZ 8,85% 69,35 471,81

Skupaj prispevki za PIZ SI56 011008882000003 SI19 DŠ-44008 190,82 1.298,14

Prisp. zavarovanca za ZZ 6,36% 58,12 339,06

Prisp. delodajalca za ZZ 6,56% 59,95 349,72

Prisp. za poškodbe pri delu 0,53% 4,84 28,25

Skupaj prispevki za ZZ SI56 011008883000073 SI19 DŠ-45004 122,91 717,03

Prisp. zavarovanca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Prisp. delodajalca za starš. var. 0,10% 0,78 5,33

Skupaj prispevki za starš. var. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-43001 1,56 10,66

Prisp. zavarovanca za zaposl. 0,14% 1,10 7,46

Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,47 3,20

Skupaj prispevki za zaposl. SI56 011008881000030 SI19 DŠ-42005 1,57 10,66

Skupaj drugi prisp. 3,13 21,32

PRISPEVKI SKUPAJ 38,20% 316,86 2.036,49

*Povprečna mesečna bruto plača za leto 2013 (PP), v EUR

***Najvišja možna zavarovalna osnova: zavezanec lahko prispevke plača največ od osnove, ki znaša 3,5 PP (v skladu s petim odstav

****Dobiček za določitev zavarovalne osnove za leto 2014 se določi v višini doseženega dobička zavarovanca za leto 2013, brez upo

davčne osnove, preračunan na mesec in znižan za 30 %. Zavezanec, ki je vstopil v zavarovanje po 1.1.2014, prispevke plača najman

Zavezanec plača prispevke do 15. 10. 2014; v enakem roku mora davčnemu organu predložiti obračun prispevkov na predpisanem o

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2014

**Minimalna letna plača za leto 2013 in mesečni znesek minimalne plače za leto 2013

6 mesecev pred vstopom v zavarovanje zavarovan po enaki zavarovalni podlagi (kot samozaposlena oseba) - v tem primeru plača pr
osnove, od katere je prispevke plačeval pred izstopom iz zavarovanja).

Dosežen dobiček za določitev zavarovalne osnove v letu 2013 (v EUR)**** 

Bruto zavarovalna osnova 
(BZO) v EUR

Prehodni 
davčni 

podračun Referenca
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 
60 % od 1.523,18 EUR*

DŠ pomeni davčna številka zavezanca
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Napovednik mednarodnih  
poslovnih srečanj

20. 10. 2014
Kraj:  

Ljubljana, Slovenija

Mednarodna delavnica  
»Forum za enotni trg 2014 –  
Z optimizmom nad ovire«

13. 11. 2014
Kraj:  

Bratislava, Slovaška

Mednarodna poslovna borza 
EXPORT FORUM 2014  
v Bratislavi

18. – 19. 11. 2014
Kraj:  

Zelenortski otoki

Gospodarska delegacija  
pod okriljem Evropske komisije 

20. 11. 2014
Kraj:  

Ljubljana, Slovenija

Poslovno srečanje slovenskih  
in avstrijskih podjetij

21. 11. 2014
Kraj:  

Ljubljana, Slovenija

Individualni sestanki  
z ekonomskim svetovalcem  
za Madžarsko in Bolgarijo

Kompas in Mozaik podjetnih
KOMPAS vsem 
članom OZS in 
imetnikom karti-
ce Mozaik pod-
jetnih na vseh 
svojih prodajnih 
mestih ponuja 
naslednje splošne 
ugodnosti: 
•  7 % popusta: 

Mediteran,  
Jadran, 

• 5 % popusta: Potovanja po Evropi, Križarjenja, Smuča-
nje, Slovenije, Slovenija, Jadran, Potovanja po Evropi z av-
tobusom, Križarjenja, Šport, Tečaji tujih jezikov in Sejmi 

Pripravljali bomo skupne projekte, kjer bodo vaši člani 
dobili boljšo ceno oziroma bogatejšo vsebino. Prvi tak 
projekt je Otvoritev smučarske sezone v Saalbachu.
Območnim obrtno-podjetniškim zbornicam želi Kompas 
biti podpora in parterska agencija na naslednjih področjih:
• Strokovna in poslovna potovanja, • Obiski svetovnih 
sejmov, • Letalske vozovnice, • Jezikovna izpopolnjevanja 
v tujini, • My Way – potovanja po meri, • Prosti čas

Pred nekaj tisoč leti so gradišča varovala ljudi pred roparji. Eno dokaj 
ohranjenih je Debela griža

Utrip festivala kamna v Pliskovici

Lep primer domačega kamnoseštva v Volčjem gradu

Skupinska fotografija s Pliskine poti

Geslo križanke iz prejšnje številke KG:  
VSE ZA IGRO ŠOLO PISARNO 
Med pravilnimi rešitvami je žreb razdelil nagrade takole: 
1. bon v vrednosti 25 € prejme:  
Katra Trtnik, Mizni dol 118, Vrhnika,  
2. bon v vrednosti 15 € prejme: 
Ivanka Dervarič, Kosovelova 1, Postojna.

Nadaljevanje s strani 5. Nadaljevanje s str. 3 


